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Conhecimentos da Geografia: Percursos de Formação Docente e 

Práticas na Educação Básica 

SEGUNDA CIRCULAR 

 
APRESENTAÇÃO: Trazemos a vocês a estrutura geral para o ENPEG 2017, apresentando o 

Grupo Coordenador, constituído por Universidades Federais mineiras, como também os eixos 

temáticos que nortearão os debates ao longo do evento. 
 

Coordenação Geral 

Valéria de Oliveira Roque Ascenção – IGC/ Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Grupo Coordenador 

Valéria de Oliveira Roque Ascenção – IGC/ Universidade Federal de Minas Gerais 

Carla Juscélia de Oliveira Souza – Universidade Federal de São João del-Rei 

Cassiano Caon Amorim – Universidade Federal de Juiz de Fora  

Charles Moreira Cunha – FaE/ Universidade Federal de Minas Gerais 

Eliano de Souza Martins Freitas – Coltec/ Universidade Federal de Minas Gerais 

Maria Ivanice de Andrade Viegas – Centro Pedagógico/ Universidade Federal de Minas 

Gerais 

Janete Regina de Oliveira – Universidade Federal de Viçosa 

Roberto Célio Valadão – IGC/ Universidade Federal de Minas Gerais 

Rogata Soares Del Gaudio – Coltec/ Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Realização 

Lepegeo – Laboratório de Prática de Ensino em Geografia - UFMG 

Gepegeo – Grupo de Estudo em Ensino e Pesquisa em Geografia -UFMG 



Conferência de Abertura e Mesas Redondas ENPEG 2017 

A construção do conhecimento escolar: conceitos, conteúdos e suas trajetórias no ensino 

de Geografia.  

 

EIXOS TEMÁTICOS 

(Cada eixo corresponderá a uma mesa redonda) 

EIXO 1- Conhecimentos da geografia escolar e a pluralidade sociocultural. 

 

EIXO 2- Conhecimentos da Geografia Escolar, políticas educacionais, diretrizes e 

propostas curriculares.   

  

EIXO 3- Conhecimentos da Geografia e fundamentos didáticos na formação docente.  

 

EIXO 4- Os conhecimentos da Geografia Escolar, suas linguagens e as representações 

espaciais  

 

Grupos de Trabalho por EIXOS 

GT EIXO 1: Conhecimentos da geografia escolar e a pluralidade sociocultural. 

Ementa: A Geografia Escolar e suas especificidades. O ensino de Geografia, o 

reconhecimento multicultural e a afirmação das minorias sociais; formar cidadãos ativos 

a partir da compreensão das espacialidades: a expressão espacial das desigualdades e 

diferenças entre os sujeitos sociais. 

GT 1-A) O ensino de Geografia, multiculturalidades e diversidades.  

GT 1-B) Geografia Escolar e Movimentos Sociais.  

GT 1-C) Ensino de Geografia e a inclusão escolar de deficientes.  

 
***Observação: As letras A, B e C são os subeixos nos quais os autores deverão inscrever 

seus trabalhos, seguindo as regras gerais para submissão. 

 

 

 

 

 



 

GT EIXO 2: Conhecimentos da Geografia Escolar, políticas educacionais, diretrizes e 

propostas curriculares.  

Ementa: A Geografia Escolar no contexto geral das políticas educacionais. Políticas 

curriculares voltadas ao ensino da Geografia (Educação Infantil, Ensino Fundamental I, 

Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos): Diretrizes de 

formação docente; currículos; políticas do livro didático; avaliação dos sistemas de 

ensino. 

GT 2-A) propostas, parâmetros e bases curriculares na Geografia Escolar.  

GT2-B) Diretrizes Curriculares paras as licenciaturas e formação de professores de 

Geografia.  

GT 2-C) Políticas e práticas de avaliação e o ensino de Geografia.  
 

***Observação: As letras A, B e C são os subeixos nos quais os autores deverão inscrever 

seus trabalhos, seguindo as regras gerais para submissão. 

 

GT EIXO 3: Conhecimentos da Geografia e fundamentos didáticos na formação 

docente 

Ementa: Diálogos entre a Geografia Escolar e os conhecimentos da Educação na 

formação do professor de Geografia: teorias da aprendizagem, teorias sociológicas e 

didáticas.  

GT 3-A) Geografia Escolar e o desenvolvimento de didáticas e metodologias de ensino. 

GT 3-B) Teorias da aprendizagem e construção do raciocínio geográfico na formação 

docente. 

 
***Observação: As letras A e B são os subeixos nos quais os autores deverão inscrever 

seus trabalhos, seguindo as regras gerais para submissão. 

 

 

 

GT EIXO 4: Os conhecimentos da Geografia Escolar, suas linguagens e as 

representações espaciais  

Ementa: O conhecimento geográfico e suas formas de sistematização pelas diversas 

linguagens - livro didático; mídias e tecnologias digitais; representações: cartográficas; 

imagéticas, entre outras. 

GT 4-A) O raciocínio geográfico e as várias possibilidades de representações espaciais. 

GT 4-B) O livro didático e a constituição da Geografia Escolar 



GT 4-C) O conhecimento da Geografia Escolar, mídias e tecnologias digitais. 
***Observação: As letras A, B e C são os subeixos nos quais os autores deverão inscrever 

seus trabalhos, seguindo as regras gerais para submissão. 

CRONOGRAMA DO EVENTO 

 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 

 

Convidamos os autores a submeterem trabalhos completos que contemplem os eixos temáticos 

de cada GT anteriormente discriminado. Solicitamos aos autores que fiquem atentos as ementas 

que norteiam cada GT e também a subdivisão interna desses grupos, nos quais os autores 

submeterão seus trabalhos.  

Pedimos que confiram as regras e datas para os encaminhamentos (a inscrição do trabalho será 

aceita mediante pagamento da taxa. Trabalhos não aprovados não terão devolução do valor da 

inscrição).  

 

Sobre os Trabalhos Completos: A Comissão Organizadora faz a chamada dos trabalhos em 

calendário viável para submetê-los à comissão científica, a qual selecionará as contribuições a 

serem debatidas nos Grupos de Trabalho. Os trabalhos deverão ser inscritos no site do evento, 

que deverá entrar no ar a partir da primeira semana de novembro de 2016. 

 

Para cada subdivisão de GT serão selecionados 21 trabalhos para apresentação oral e 07 

trabalhos para pôster.  

 MANHÃ TARDE NOITE 

10/09 Trabalho Interno Credenciamento 

14:00h as 18:00h  

19:00h Abertura 

20:00h Conferência de 

Abertura 

11/09 8:30 as 11:30 

GTs 

14h as 18:30 

MESAS 

 

 

12/09 8:30 as 11:30 

GTs 

14h as 18:30 

MESAS 

 

Lançamento de Livros 

13/09 8:30 as 11:30 

GTs 

14h as 18:30 

MESAS 

 

Festa de Confraternização 

14/09 8:30 as 11:00 

Mesa Encerramento 

11:30h 

Plenária Final 

Oficinas 

Campo (A 

CONFIRMAR) 

 



Os trabalhos para apresentação oral deverão ser pesquisas completas, teses ou dissertações em 

fase de finalização e ensaios. Os trabalhos serão indicados pela Comissão Científica para 

apresentação oral ou pôster”. 

 
Os critérios para aceitação dos trabalhos são: adequação ao eixo e pertinência temática 

(relativa aos eixos temáticos do Encontro); ineditismo (trabalhos que sejam resultado de 

pesquisas realizadas, de preferência, nos últimos três anos); coerência interna; correção de 

língua e estilo. Os trabalhos devem ser completos, entre 08 a 14 páginas (com bibliografia); só 

será aceito 1 (um) trabalho como autor principal e 1 (um) um trabalho como coautor.  Cada 

trabalho poderá conter o número máximo de 04 autores. 

Serão aceitos trabalhos escritos em Português e Espanhol. 

  

Normas para o envio dos trabalhos: Identificação do (s) autor (es), incluindo vínculo 

institucional e contatos (email); Título; 3 a 5 palavras-chave; Indicação do (s) eixo(s) 

temático(s); Resumo na língua do trabalho.  

Formatação dos trabalhos: Fonte Times New Roman 12; Espaçamento entre linhas 1,5; 

Alinhamento justificado; Recuo do parágrafo: primeira linha 1,25cm; Margens da página: 3 cm; 

Notas de rodapé; Referências bibliográficas de acordo com as regras estabelecidas pela ABNT.  

 

Período de envio de trabalhos completos: 10/11/2016 a 31/03/2017. Os trabalhos deverão ser 

anexados na página do Encontro, conforme orientação posteriores, com indicação do eixo 

temático.  

 

Avaliação e aceite: Todos os trabalhos completos serão avaliados pela Comissão Científica. Os 

resultados das submissões serão divulgados até 31 de maio de 2017.  

 

 

O formulário para inscrição, bem como a área para envio do trabalho será disponibilizado 

posteriormente no site do evento. 

 

INSCRIÇÕES (data e valores) 

 (EXCLUÍDAS A ALIMENTAÇÃO, TRASLADO E HOSPEDAGEM): 

 

Data de 

Inscrição 

Graduandos e 

Professor da 

Educação Básica 

(em reais) 

Pós-graduandos 

(em reais) 

Professores/Pesquisadores 

Ensino Superior 

(em reais) 

10/11/2016 a 

31/03/2017 

90,00 200,00 260,00 

01/04 a 

30/06/2017 

120,00 240,00 300,00 

01/07/2016 até o 

evento 

160,00 300,00 380,00 



Os dados para pagamento serão fornecidos através do site, a partir da primeira 

semana de novembro de 2016. 

Apoio Institucional 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Universidade Federal de São João Del Rey 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Universidade Federal de Viçosa 


